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ZÁMĚR 
 

Města Velké Pavlovice č. 9/2019 
 

 

Město Velké Pavlovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů záměr prodat: 

 
 pozemek p. č. 629/5 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 1 m2 v k.ú. Velké Pavlovice, na 

kterém stojí stavba č.p. 1177 (která není ve vlastnictví prodávajícího), 

 pozemek p. č. 629/6 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 1 m2 v k.ú. Velké Pavlovice, na 

kterém stojí stavba č.p. 1177 (která není ve vlastnictví prodávajícího), 
 pozemek p. č. 629/7 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 1 m2 v k.ú. Velké Pavlovice, na 

kterém stojí stavba č.p. 1177 (která není ve vlastnictví prodávajícího), 

 pozemek p. č. 629/8 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 288 m2 v k.ú. Velké 

Pavlovice, který vzniká podle geometrického plánu č. 2210-115/2017, vyhotoveném XGEO, 

spol. s r.o., Dusíkova 906/37, 638 00 Brno,  
 pozemek p. č. 629/9 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 151 m2 v k.ú. Velké 

Pavlovice, který vzniká podle geometrického plánu č. 2210-115/2017, vyhotoveném XGEO, 

spol. s r.o., Dusíkova 906/37, 638 00 Brno,  
 pozemek p. č. 3/28 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 29 m2 v k.ú. Velké 

Pavlovice, který vzniká podle geometrického plánu č. 2210-115/2017, vyhotoveném XGEO, 

spol. s r.o., Dusíkova 906/37, 638 00 Brno,  

 pozemek p. č. 3/26 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 29 m2 v k.ú. Velké 
Pavlovice, který vzniká podle geometrického plánu č. 2210-115/2017, vyhotoveném XGEO, 

spol. s r.o., Dusíkova 906/37, 638 00 Brno, 

 pozemek p. č. 3/29 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 152 m2 v k.ú. Velké 

Pavlovice, který vzniká podle geometrického plánu č. 2210-115/2017, vyhotoveném XGEO, 
spol. s r.o., Dusíkova 906/37, 638 00 Brno,  

 pozemek p. č. 3/31 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 95 m2 v k.ú. Velké 

Pavlovice, který vzniká podle geometrického plánu č. 2210-115/2017, vyhotoveném XGEO, 
spol. s r.o., Dusíkova 906/37, 638 00 Brno, vše za účelem vyřešení vlastnictví pozemků. 

 

 
 

 
 

 

Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky, které musejí 

být doručeny městskému úřadu do 11.12.2019 do 17.00 hod.  



Zveřejnění záměru bylo projednáno Radou města č. 29/19 dne 19.11.2019,  záměr města bude 

zveřejněn na úřední desce MěÚ ve V. Pavlovicích po dobu min. 15 dnů před projednáváním 

v zastupitelstvu města. 

 

 

 

 

             Jiří Otřel 
           starosta města 

 
 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  
 

Sňato dne: 
 

Vyvěšeno na elektronické desce dne:  

 
Sňato dne: 


